
  

   2018/2019السنة الدراسیة:                                     مؤسسة العراقي للتربیة والتعلیم
  

  للموسم  التربوي التنظیم    

  (اإلعدادي) 2019 – 2018 الدراسي

بتاریخ   18/014رقم المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي وزیر التربیة الوطنیة والتكوین  قررم المرجع :
  .2019/2018بشأن تنظیم السنة الدراسیة  2018 مایو 11

   
علما بالترتیبات  جمیع الفاعلین التربویینتتشرف اإلدارة التربویة بمؤسسة العراقي للتربیة والتكوین بإحاطة   

  2019 -2018المتخذة لتنظیم العملیات التربویة التعلیمیة برسم الموسم الدراسي 

  : ) االلتحاق بالمؤسسة1

  على الساعة التاسعة صباحا. 2018غشت  30 الخمیستلتحق األطر اإلداریة بعملھا یوم   -
 الیوم نفسھخالل على الساعة التاسعة صباحا وینعقد  2018 شتنبر 03یلتحق أطر ھیأة التدریس بعملھم یوم   -

یخصص لالطالع على  بعد الزوال،على الساعة الثالثة الى جانب األطر االداریة للمؤسسة   التدریس یضم ھیأةاجتماع 
  حیث یتم: استخالص دروس السنة الماضیةالظروف والمستجدات التي یتم فیھا الدخول المدرسي، فضال عن 

  
  السنة الدراسیة المنصرمة. حصیلة* تقییم     

  . 2018/2019*المصادقة على التنظیم التربوي ومیثاق المؤسسة برسم الموسم الدراسي   

  المیذ :) استقبال الت2

تقویمیة بین األساتذة والتالمیذ المتعثرین في اختبارات الواللقاءات إلجراء آخر االمتحانات  04/9/2018یخصص یوم * 
  .2018/2017االستیفاء آلخر السنة الدراسیة 

وتخصص الحصص األولى لتعرف  ،صباحا ةتاسعالعلى الساعة  2018شتنبر  5یتم استقبال التالمیذ ابتداء من  یوم * 
. كما واالتفاق على میثاق القسم األساتذة على التالمیذ وتقدیم نبذة عن المقرر باإلضافة إلى قراءة جماعیة لمیثاق المؤسسة

یتم إخبارھم بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظیم السنة الدراسیة والمراقبة المستمرة بما فیھا الفروض المحروسة والمنزلیة 
 متحانات الموحدة.واال

  . إلجراء آخر اختبارات االلتحاق بالمؤسسة بالنسبة للتالمیذ الجدد شتنبر 07و  06  یوماخصص ی* 
   لتشخیص المكتسبات وبرمجة حصص للدعم والمراجعة. 2018شتنبر  14و  10تخصص الفترة ما بین * 
  ابتداء من الساعة الثامنة صباحا. 2018شتنبر  17یوم االثنین بإنجاز وحدات البرامج المقررة  یا فعلتنطلق الدراسة  * 

  اللقاءات التواصلیة:تنظیم توزیع البیانات و) 3
  

في إطار تطویر قنوات التواصل بین مختلف الفاعلین التربویین وأمھات وآباء وأولیاء التالمیذ، یتم تنظیم لقاءات   
لرصد التعثرات التي یمكن أن تؤثر على السیر العادي و  المالحظاتالمعطیات ولتبادل المعلومات ولتقاسم  تواصلیة

  العائلي. ھمللدراسة بالنسبة لبعض التالمیذ، وكذلك للتقرب أكثر من محیط
  تنظم ھذه اللقاءات حسب الجدول التالي:
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  :ى األول رةدوال -أ 

  30/11/2018  نصف دوریةالتوزیع بیانات النقط 
  من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساء 01/12/2018  اللقاء التواصلي

  

  :ة الثانی رةدوال - ب 

  15/03/2019  نصف دوریةالتوزیع بیانات النقط 
  من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساء 16/03/2019  اللقاء التواصلي

  

  لمراقبة المستمرة واالختبارات الموحدة:ا ) فروض4

أكتوبر  10من  ةبفروعھا الثالث سة للمؤس بالنسبةالخاصة بجمیع المستویات المستمرة فروض المراقبة  تجرى  
حیث یحدد كل أستاذ(ة) تاریخ اجراء  .2019یونیو  15مارس الى غایة  11ومن   2019ینایر   12 غایة الى 2018

  في جدول ستتقاسمھ مدیریة البرامج والمقررات  معھ(ا).  (ا)فروض مادتھ

  حسب الجدول أسفلھ:األولى  للفترةة  الموحد اتاالختبارتجرى   ) أ

  تاریخ االجراء  االمتحان  المستوى
  29/12/2018الى  24/12/2018من   من أجل االستیفاء االمتحان الموحد  األولى اعدادي
  29/12/2018الى  24/12/2018من   من أجل االستیفاء االمتحان الموحد  الثانیة اعدادي
  2019ینایر  16و  15، 14أیام   المحلي الموحد االمتحان  الثالثة اعدادي

   

  حسب الجدول أسفلھ: ثانیةللفترة ال ة تجرى االختبارات الموحدب) 

  تاریخ االجراء  االمتحان  المستوى
  30/03/2019الى  25/03/2019من   من أجل االستیفاء االمتحان الموحد  األولى اعدادي
  30/03/2019الى  25/03/2019من   أجل االستیفاء من االمتحان الموحد  الثانیة اعدادي

  

  حسب الجدول أسفلھ: ثالثةللفترة ال ة تجرى االختبارات الموحدج) 

  تاریخ االجراء  االمتحان  المستوى
  15/6/2019الى  10/6/2019من   من أجل االستیفاء االمتحان الموحد  األولى اعدادي
  15/6/2019الى  10/6/2019من   أجل االستیفاء من االمتحان الموحد  الثانیة اعدادي
  2019 ماي 29و  28، 27أیام   التجریبي االمتحان الموحد  الثالثة اعدادي
  2019یونیو  15و  14، 13أیام   الجھوياالمتحان   الثالثة اعدادي

  
  ملحوظة: 
الفروض المحروسة  بمثابة  فرض محروس في المادة إضافة الىمن أجل االستیفاء االمتحان الموحد  یعتبر* 

  األخرى.
   .2019 زیولیو 03و  02، 01  ة: أیام* امتحان الدورة االستدراكی       

  :  ملحوظة ھامة

إلى اإلدارة في أجل أقصاه أسبوع مصححة ومصحوبة بموضوع اإلنجاز فروض المراقبة المستمرة  أوراق یجب إرجاع
 .بعد إجراء الفرض
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  ) مجالس األقسام :5
  تحت إشراف السید المدیر وبحضور جمیع األستاذات واألساتذة. دورةفترة أو تنعقد مجالس األقسام في آخر كل 

تخصص ھذه المجالس لتقییم النتائج المحصل علیھا من طرف التالمیذ، وللتفكیر في كل ما من شأنھ تحسین ھذه النتائج، 
  والعمل على اتخاذ التدابیر اإلجرائیة المالئمة. وتعقد ھذه المجالس حسب المواعید التالیة:

  : ىاألول ترةالف) أ

  .بعد الزوالالثانیة والنصف على الساعة  2019ینایر  10السنتان األولى والثانیة ثانوي إعدادي: *   

  .صباحا التاسعةعلى الساعة  2019فبرایر  02 إعدادي:السنة الثالثة ثانوي  *  

  : ةالثانی الفترةب) 

    .بعد الزوالعلى الساعة الثانیة والنصف  2019أبریل  18األولى والثانیة ثانوي إعدادي:  * السنتان 

  :الفترة الثالثةج) 

  على الساعة التاسعة صباحا. 2019یونیو  20* السنتان األولى والثانیة ثانوي إعدادي: 

  یحدد تاریخ مجلس األساتذة بعد التوصل بالنتائج من المدیریة اإلقلیمیة للتربیة والتعلیم * السنة الثالثة ثانوي إعدادي :

  .مباشرة بعد إعدادھا من طرف االدارة التربویة للمؤسسةیتم توزیع بیانات النقط  : ملحوظة

 العطل المدرسیة :  -)6

 عدد األیام تواریخھا العطل المدرسیة ت -ر
 

 01 1440 فاتح محرم محرمفاتح  1

   ولىعطلة الفترة البینیة األ 2
 المسیرة الخضراءذكرى و

 10 2018نونبر  06إلى یوم الثالثاء  2018أكتوبر  28األحد یوم من 

  عید المولد النبوي الشریف 3
 

 02 1440ربیع األول  13و  12

 

 01  2019ینایر  فاتح الثالثاءیوم  فاتح السنة المیالدیة 4

 01 2019ینایر  11یوم الجمعة  وثیقة االستقاللذكرى تقدیم  5

  08  2019ینایر  27إلى یوم األحد  2019ینایر  20من یوم األحد عطلة منتصف السنة 6

  15  2019أبریل  14 إلى یوم األحد 2019مارس  31األحد یوم من   الفترة البینیة الثانیة 7
 

 01 2019یوم األربعاء فاتح ماي  عید الشغل 8

 04 1440شوال  2رمضان الى یوم  28من یوم   الفطرعید  9

ةقسنة دراسية موف  
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